
  

Algemene voorwaarden  

Deze voorwaarden gelden voor Psychologie. Kijk ook op www.praktijklucht.nl. 

 

Privacy  

Als gezondheidszorgpsycholoog heb ik een beroepsgeheim, oftewel een 

geheimhoudingsplicht. Je kunt erop vertrouwen dat je vrijelijk kunt spreken. Informatie deel ik 

niet met derden, tenzij je hier toestemming voor geeft. 

In uiterste geval moet ik mijn beroepsgeheim doorbreken. Dit speelt wanneer er acuut 

gevaar dreigt. Bijvoorbeeld wanneer er een reële dreiging is dat een cliënt zichzelf of een 

ander, geweld aan gaat doen. Dan moet ik als psycholoog, door te spreken, het gevaar 

proberen af te wenden.  

 

Tevredenheid en Klachten 

Tijdens de behandeling monitor ik regelmatig of de behandeling naar wens verloopt. Na een 

aantal gesprekken doen we tussentijdse evaluatie. Ik maak tevens gebruik van een 

tevredenheidsvragenlijst aan het einde van een behandeling of na het afronden van een 

zorgproduct.  

 

Verloopt de behandeling niet naar tevredenheid? Bij onvrede waardeer ik het als je je 

klacht(en) bespreekbaar maakt. We nemen dan de tijd om je onvrede te bespreken. Je kunt 

eventueel ook een vertrouweling betrekken bij het gesprek.  

Wanneer het ons niet lukt om tot een oplossing te komen, kan je een klacht indienen bij het 

College van Toezicht via mijn beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen. 

Voor meer informatie verwijs ik je naar https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-

klachten/klachtprocedure/. 

 

Vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar  

De hulpverlening van Praktijk Lucht valt in veel gevallen onder verzekerde zorg vanuit de 

basisverzekering. Kijk voor een overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars op 

www.praktijklucht.nl/vergoedingen.  

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet je beschikken over een geldige 

verwijzing (bijvoorbeeld van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts). De 

hulpverlening bij Praktijk Lucht wordt in die gevallen bij je zorgverzekeraar in rekening 

gebracht.  

Om de kosten van de psychische behandeling vergoed te krijgen, vindt er enige 

gegevensuitwisseling plaats tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Praktijk Lucht 
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werkt in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Er bestaat ook een Specialistische GGZ 

(SGGZ). Binnen de SGGZ worden langdurige en/of uitgebreide zorgtrajecten aangeboden. 

Praktijk Lucht biedt geen SGGZ aan.  

Binnen de GB-GGZ word je bij aanvang ingedeeld in een zorgproduct (kort, middel, intensief 

of chronisch). Op basis van deze producten, krijg je de zorg vergoed. Wanneer het op de 

verwijsbrief niet duidelijk vermeld staat, overleggen wij met jou en de verwijzer voor welke 

vergoeding je in aanmerking komt.  

 

Afspraak afzeggen  

Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, kan je de afspraak tot 24 uur van te voren 

kosteloos afzeggen. Je kunt hiervoor bellen naar de praktijk, een voicemail inspreken of 

mailen. Dit kan ook buiten werktijden. Een afzegging via de mail is pas geldig na een 

ontvangstbevestiging van Praktijk Lucht. 

 

Wanneer je de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, worden kosten bij je in 

rekening gebracht. De kosten (€ 60,- per afspraak) kan je niet indienen bij je 

zorgverzekeraar.  

Helaas zijn onverwachte gebeurtenissen zoals ziekte, autopech of het vergeten van een 

afspraak geen reden om de afspraak kosteloos te kunnen afzeggen. 

 

Communicatie met verwijzer en collega-hulpverleners 

Na het uitwisselen van de verwijsbrief, informeer ik de verwijzer bij de start van de 

behandeling. Op deze manier weet de verwijzer dat je in zorg bent. Bij het afsluiten van de 

behandeling informeer ik de verwijzer opnieuw en in sommige gevallen ook tijdens het 

behandeltraject.  

Het communiceert praktisch en effectief om ook inhoudelijk informatie met de verwijzer te 

delen. Daarentegen kun je ervoor kiezen om geen inhoudelijke informatie te laten delen. Ik 

zal je hier naar vragen. 

In sommige gevallen zal ik collega-hulpverleners consulteren. Ik vraag dan bijvoorbeeld om 

mee te denken met de behandeling of de diagnose. Dat gebeurt altijd anoniem; ik noem 

geen persoonlijke informatie. Je gegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor 

wetenschappelijk onderzoek en voor het berekenen van landelijke behandeleffecten.  
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